
Ավարտական պետական քննական հարցաշար  

«Ներքին հիվանդություններ» առարկայից 6-րդ կուրսի ուսանողների համար  

2019/2020 ուս.տարի  

Սրտաբանություն 

1. Էլեկտրասրտագրություն: ԷՍԳ-ի Հիմունքները: ԷՍԳ ատամիկները, հիմնական 
արտածումները, բնականոն ԷՍԳ-ն: 

2. ԷՍԳ-ի փոփոխությունները սրտամկանի հիպերտրոֆիաների դեպքում: 
3. Սրտի ռիթմի և հաղորդականաության խանգարումները: Առիթմիաների 

մեխանիզմները, դասակարգումը ըստ պատճառների: Ավտոմատիզմի 
խանգարումները, սրտամկանի գռգռման խանգարումերը: 

4. Փորոքային առիթմիաների մեխանիզմները, դասակարգումը:  
5. Ռե-էնթրի մեխանիզմով պայմանավորված էկտոպիկ ռիթմեր` 

էքստրասիստոլաներ, տարատեսակները (վերփորոքային և փորոքային): 
6. Պարոքսիզմալ փորոքային տախիկարդիա, տեսակները, ախտորոշումը, բուժման 

մոտեցումները: 
7. Նախասրտերի շողացում, տեսակները, ԷՍԳ ախտորոշումը, բարդությունները: 
8. Նախասրտերի թրթռում, տեսակները, ԷՍԳ ախտորոշումը: 
9. Սինոաթրիալ պաշարում, ներնախասրտային պաշարում: 
10. I, II, III աստիճանի աթրիո-վենտրիկուլյար պաշարումներ: 
11. Հակաառիթմիկ դեղամիջոցների դասակարգումը ըստ Vaughan-Williams-ի:  
12. ԷՍԳ փոփոխությունները սրտամկանի իշեմիայի, վնասման և նեկրոզի դեպքում: 

ԷՍԳ դինամիկան սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում, անևրիզմայի 
ձևավորման  մասին վկայող նշանները:  

13. Ֆիզիկական ծանրաբեռնման ԷՍԳ թեստեր, ախտորոշիչ նշանակությունը, 
ցուցումները: ԷՍԳ-Հոլտեր մոնիտորինգ: 

14. Խրոնիկական սրտային անբավարարություն, դասակարգումը, կլինիկական 
նշանները, ախտորոշումը, բուժումը: 

15. Խրոնիկական սրտային անբավարարության բուժումը: 
16. Սուր սրտային անբավարարություն, կլինիկական նշանները, դասակարգումը 

ըստ ծանրության աստիճանի: 
17. Բժշկի մարտավարությունը արյան շրջանառության կանգի դեպքում: Սիրտ-

թոքային վերակենդանացում: Վիճակի գնահատում, անհետաձգելի 
միջոցառումների իրականացման մոտեցումները: 

18. Սուր սրտային անբավարարության բուժումը ըստ ծանրության աստիճանի: 



19. Խրոնիկ  իշեմիկ հիվանդություն: Ստենոկարդիա. Էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, 
դասակրգում, կլինիկա, ցավի առանձնահատկությունները, լարման կայուն 
ստենոկարդիայի ԷՍԳ և սթրես ԷՍԳ ախտորոշումը: 

20. Հակաիշեմիկ դեղամիջոցների դասակարգումը. ՍԻՀ բուժման ժամանակակից 
մոտեցումները:  

21. Ինվազիվ միջամտությունների և վիրաբուժական բուժման ցուցումները ՍԻՀ 
դեպքում:  

22. Սրտամկանի ինֆարկտ. Էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, դասակարգումը, կլինիկան 
(տիպիկ և ատիպիկ ձևերը), տարբերակիչ ախտորոշումը: STEMI  և non STEMI: 
Սրտամկանի ինֆարկտի ԷՍԳ ախտորոշումը,  ԷՍԳ փոփոխությունները:  

23. Չբարդացած սրտամկանի ինֆարկտի բուժումը: Անհետաձգելի 
կորոնարոպլաստիկայի ցուցումները: 

24. Սրտամկանի ինֆարկտի դեպքում առիթմիկ բարդությունները՝ փորոքային 
առիթմիաներ, փորոքային տախիկարդիաներ, կանխարգելում, բուժում. 

25. Զարկերակային հիպերտենզիա. ռիսկի գործոնները, պաթոգենեզ, ռիսկի 
գնահատումը, կլինիկան, բարդությունները, ախտորոշումը:  

26. Զարկերակային հիպերտենզիայի բուժման սկզբունքները: Հակահիպերտենզիվ 
դեղորայքների դասակարգումը: Դեղորայքների ընտրությունը տարբեր 
իրավիճակներում:  

27. Ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. 
դասակարգումը, կլինիկական առանձնահատկությունները, տարբերակիչ 
ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

28. Երիկամային ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. 
տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

29. Էնդոկրին ախտանիշային (երկրորդային) զարկերակային հիպերտենզիաներ. 
տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: 

30. Միջնախասրտային միջնապատի դեֆեկտ: Հետազոտության գործիքային 
մեթոդներ: Վիրահատական բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի 
խանգարման պաթոգենեզը, կլինիկան, սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, 
բուժումը: 

31. Միջփորոքային միջնապատի դեֆեկտներ, տեսակները: Հետազոտության 
գործիքային մեթոդներ: Վիրահատական բուժման ցուցումները: Հեմոդինամիկայի 
խանգարման պաթոգենեզը, կլինիկան, սիմպտոմոտոլոգիան, ախտորոշումը, 
բուժումը: 

32. Միթրալ ստենոզ: հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 
բարդությունները, բուժումը:  

33. Միտրալ անբավարարություն. հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 
բարդությունները, բուժումը: 



34. Աորտալ ստենոզ: Պատճառները: Հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 
ծանրության գնահատումը, բարդությունները, բուժումը:  

35. Աորտալ անբավարարություն. հեմոդինամիկան, կլինիկական դրսևրումները, 
բարդությունները, բուժումը: 

36. Միոկարդիտներ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, ախտորոշումը, 
հնարավոր ելքերը, բարդությունները:  

37. Պերիկարդիտներ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկական ձևերը, ախտորոշումը, 
տարբերակիչ ախտորոշումը, բուժման սկզբունքները: Պունկցիայի ցուցումները: 

38. Դիլատացիոն կարդիոմոպաթիա. մորֆոլոգիան, ախտաֆիզիոլոգիան, 
էթիոպաթոգենեզը, ձևերը, կլինիկան, ախտորոշումը տարբերակիչ ախտորոշում, 
բուժում, պրոգնոզ: 

39. Վարակային էնդոկարդիտ. էթիոլոգիան, պաթոգենեզը, կլինիկան, տեասկներն 
ըստ ընթացքի, բարդությունները, տարբերակիչ ախտորոշումը, ախտորոշումը: 

40. Վարակային էնդոկարդիտ. դեղորայքային բուժման սկզբունքները, 
վիրահատական բուժման ցուցումները, պրոգնոզը, կանխարգելումը: 

41. Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա: Էթիոպատոգենեզ: Կլինիկա: Բուժում: 
Կանխարգելում: 

42. Թոքային հիպերտենզիա: Պատճառները, դասակարգումը ըստ Donna, կլինիկա, 
բուժում, կանխատեսում: 

43. Հիպերտրոֆիկ և ռեստրիկտիվ կարդիոմոպաթիաներ. մորֆոլոգիան, կլինիկան, 
ախտորոշման չափորոշիչները, տարբերակիչ ախտորոշումը, բարդությունները, 
բուժումը: Ռեսթրիկտիվ կարդիոմիոպաթիա (Էնդոմիոկարդեալ ֆիբրոզ, Լեֆլերի 
էնդոկարդիտ), պաթոմորֆոլոգիա, կլինիկա, բուժում: 
 
 
Գրականություն՝ 
 

1. ՍԻՐՏ-ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ և 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ: 2019: Պրոֆեսոր Հ.Ս.Սիսակյանի ընդհանուր 
խմբագրությամբ: 

2. Ամբիոնի կողմից տրամադրված հետևյալ թեմաներով դասախոսություններ. 
 ”Կորոնարանգիոգրաֆիա” 
 ”Կորոնար անգիոպլաստիկա և ԷՖՀ” 

 
 
 

 
 



Ավարտական պետական քննական հարցաշար  
«Ներքին հիվանդություններ» առարկայից 6-րդ կուրսի ուսանողների համար  

2019/2020 ուս.տարի  
                                     Ռևմատոլոգիա 

1. Ռևմատոիդ արթրիտ.էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա 
2. Ռևմատոիդ արթրիտ. ախտորոշում, ախտորոշման չափանիշներ, բուժում 
3. Համակարգային կարմիր գայլախտ. էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա 
4. Համակարգային կարմիր գայլախտ. ախտորոշում, ախտորոշման չափանիշներ, 

բուժում 
5. Համակարգային սկլերոդերմիա. էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա 
6. Համակարգային սկլերոդերմիա. ախտորոշում, ախտորոշման չափանիշներ,  

բուժում 
7. Դերմատոմիոզիտ/Պոլիմիոզիտ. էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա, 

ախտորոշում, բուժում  
8. Շեգրենի համախտանիշ. էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում 
9. Անկիլոզացնող սպոնդիլոարթրիտ. էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշման 

չափանիշներ, բուժում  
10. Ռեակտիվ արթրիտ. էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում,  բուժում  
11. Պսորիատիկ արթրիտ. էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում,  բուժում 
12. Խոշոր տրամաչափի անոթների վասկուլիտ. հսկաբջջային և Տակայասուի 

վասկուլիտ 
13. Միջին տրամաչափի անոթների վասկուլիտ. հանգուցավոր պոլիարտերիիտ, 

Կավասակիի հիվանդություն 
14. Մանր տրամաչափի անոթների ANCA-ասոցացված վասկուլիտներ. 

գրամուլեմատոզ պոլիանգիիտով (Վեգեների հիվանդություն), միկրոսկոպիկ 
պոլիանգիիտ, էոզինոֆիլ գրամուլեմատոզ պոլիանգիիտով (Չարջ-Ստրոսի 
համախտանիշ) 

15. Իմունակոմպլեքսային վասկուլիտներ. հեմոռագիկ վասկուլիտ, 
կրիոգլոբուլինեմիկ վասկուլիտ  

16. Բեհչետի հիվանդություն. էթիոպաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում 
17. Օստեոարթրիտ.էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում, բուժում 
18. Հոդատապ (պոդագրա). էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, կլինիկա, ախտորոշում,  բուժում 
19. Պարբերական հիվանդություն. էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա 
20. Պարբերական հիվանդություն. բարդություններ, ախտորոշում,  բուժում 

Գրականություն՝ 
1.Ռևմատոլոգիա: Ուսումնական ձեռնարկ, 2019:  Ք. Վ.Գինոսյան 
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Ավարտական պետական քննական հարցաշար  
2019/2020 ուս.տարի  

Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա 
1. Գաստրոէզոֆագեալ ռեֆլյուքս հիվանդություն 
2. Այլ ծագման էզոֆագիտներ 
3. Խոցային հիվանդություն. ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոց 
4. Ախտանիշային խոցեր: Զոլինգեր-Էլիսոնի համախտանիշ 
5. Գաստրիտ. դասակարգում, էթիոպաթոգենեզ, ախտորոշում և բուժում: 

Գաստրիտի հատուկ ձևեր: Մենետրիեի հիվանդություն 
6. Աղիների բորբոքային հիվանդություն. Կրոնի հիվանդություն 
7. Աղիների բորբոքային հիվանդություն. խոցային կոլիտ  
8. Գրգռված աղու համախտանիշ 
9. Լյարդի անատոմիա և ֆիզիոլոգիա 
10. Քրոնիկական հեպատիտ B վարակ 
11. Քրոնիկական հեպատիտ C վարակ 
12. Լյարդի դեղորայքային ախտահարում 
13. Աուտոիմուն հեպատիտ 
14. Առաջնային բիլիար խոլանգիտ: Առաջնային սկլերոզացնող խոլանգիտ 
15. Լյարդի ալկոհոլային հիվանդություն 
16. Լյարդի ոչ ալկոհոլային ճարպային հիվանդություն 
17. Լյարդի ցիռոզ. պատճառագիտությունը, ախտածագումը և մորֆոլոգիան, 

կլինիկական պատկերը, ախտորոշումը, բուժումը: 
18. Լյարդի ցիռոզի բարդություններ. պորտալ հիպերտենզիա 
19. Լյարդի ցիռոզի բարդություններ. Ասցիտ 
20. Լյարդի ցիռոզի բարդություններ. լյարդային էնցեֆալոպաթիա 
21. Ենթաստամոքսային գեղձի անատոմիա և ֆիզիոլոգիա 
22. Սուր պանկրեատիտ 
23. Քրոնիկական պանկրեատիտ 
24. Դիսֆագիայի տարբերակիչ ախտորոշում 
25. Որովայնի ցավի տարբերակիչ ախտորոշում 
26. Լուծի տարբերակիչ ախտորոշում 
27. Փորկապության տարբերակիչ ախտորոշում 
28. Դեղնուկների տարբերակիչ ախտորոշում 

Գրականություն՝ 

1.Հարիսոնի թարգմանություն դասախոսությունների տեսքով (հարցեր 64-71) 
2.Գաստրոէնտերոլոգիա և հեպատոլոգիա առարկայի ուսումնական նյութեր(հարցեր 72-91) 
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Ավարտական պետական քննական հարցաշար  
«Ներքին հիվանդություններ» առարկայից 6-րդ կուրսի ուսանողների համար  

2019/2020 ուս.տարի  
Պուլմոնոլոգիա 

1. Արտաքին շնչական ֆունկցիայի գնահատումը թոքային վենտիլյացիայի 
օբստրուկտիվ և ռեստրիկտիվ տիպի խանգարումների դեպքում: Սպիրոգրաֆիկ 
փոփոխությունները և վերլուծությունը թոքային վենտիլյացիայի խանգարման 
դեպքում:  

2. Արտաքին շնչական ֆունկցիայի գնահատման թեստեր. սպիրոմետրիա, 
սպիրոգրաֆիա: Թոքային վենտիլյացիայի հիմնական ցուցանիշներ: Գազերի 
դիֆուզիոն ունակություն:  

3. Թոքաբորբ: Դասակարգում: Էթիոպաթոգենեզ: Ներհիվանդանոցային 
թոքաբորբերի հարուցիչներ: Կլինիկական պատկեր: Բուժում ըստ ծանրության 
աստիճանի:  

4. Թոքաբորբ: Արտահիվանդանոցային թոքաբորբերի հարուցիչներ: Կլինիկական 
պատկեր: Բուժում ըստ ծանրության աստիճանի:  

5. Օջախային թոքաբորբ: Էթիոլոգիա: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: 
Բուժում:  

6. Բլթային և օջախային թոքաբորբերի տարբերակիչ ախտորոշում: Ախտորոշում: 
Բուժում:  

7. Թոքաբորբերի ատիպիկ ձևեր. խլամիդիային և լեգիոնելային թոքաբորբեր: 
Էթիոլոգիա: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  

8. Թոքաբորբերի ատիպիկ ձևեր. միկոպլազմային և վիրուսային թոքաբորբեր: 
Էթիոլոգիա: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  

9. Ստաֆիլոկոկային, ֆրիդլենդերյան և այլ հարուցիչներով պայմանավորված 
թոքաբորբեր: Էթիոլոգիա: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  

10. Թոքաբորբի բարդություններ: Ծանրության աստիճանի գնահատում, 
հոսպիտալացման ցուցումներ:  

11. Թոքաբորբի բուժում: Անտիբիոտիկի ընտրություն:  
12. Քրոնիկական բրոնխիտ: Սահմանում: Դասակարգում: Ռիսկի գործոններ: 

Ախտորոշում:  
13. Քրոնիկական ոչ օբստրուկտիվ բրոնխիտ: Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկա: Բուժում:  
14. Քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտ և ԹՔՕՀ: Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկա:  
15. ԹՔՕՀ էմֆիզեմատոզ և բրոնխիտիկ տիպերի հիմնական կլինիկական և 

ախտաֆիզիոլոգիական նշանները: Ախտորոշում:  
16. Քրոնիկական օբստրուկտիվ բրոնխիտի և ԹՔՕՀ-ի բուժում:  
17. Բրոնխիալ ասթմա: Սահմանում: Էթիոպաթոգենեզ: Դասակարգում: Կլինիկա:  



18. Բրոնխիալ ասթմայի բուժում սրացման և ռեմիսիայի փուլերում:  
19. Բրոնխիալ ասթմայի հատուկ կլինիկական ձևեր: Պաթոգենեզ: Կլինիկական 

պատկեր: Բուժում:  
20. Ասթմատիկ վիճակ: Կլինիկական պատկեր ըստ շրջանների: Բուժում:  
21. Թոքի աբսցես: Էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա, ախտորոշում, 

բարդություններ, բուժում:  
22. Բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն. էթիոլոգիա, պաթոգենեզ, դասակարգում, 

կլինիկա:  
23. Բրոնխոէկտատիկ հիվանդություն: Ախտորոշում: Բարդություններ: Բուժում:  
24. Թոքերի ինտերստիցիալ հիվանդություններ. դասակարգում: Իդիոպաթիկ 

ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ: էթիոլոգիա, պաթոգենեզ: Կլինիկա:  
25. Իդիոպաթիկ ֆիբրոզացնող ալվեոլիտ: Ախտորոշում: Բուժում:  
26. Սարկոիդոզ: էթիոլոգիա, պաթոգենեզ: Կլինիկա:  
27. Սարկոիդոզ: Ախտորոշում: Բուժում:  
28. Պլևրիտներ: Չոր և էքսուդատիվ պլևրիտների էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկա:  
29. Չոր և էքսուդատիվ պլևրիտների ախտորոշում: Բարդություններ: Բուժում:  
30. Պլևրալ էքսուդատի հետազոտություն: Տարբերակիչ ախտորոշում: Կլինիկական  

տարբերակներ, ախտածագումային մեխանիզմներ և պատճառներ:  
31. Սուր թոքային սիրտ և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա: Էթիոպաթոգենեզ: 

Կլինիկա:  
32. Սուր թոքային սիրտ և թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիա: Ախտորոշում: 

Բուժում: Կանխարգելում:  
33. Քրոնիկական թոքային սիրտ: Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկա:  
34. Քրոնիկական թոքային սիրտ: Ախտորոշում: Բուժում:  
35. Սուր շնչառական դիսթրես համախտանիշ: Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկա: 

Ախտորոշում: Տարբերակիչ ախտորոշում: Բուժում:  
36. Շնչական անբավարարություն. էթիոպաթոգենեզ, դասակարգում, կլինիկա, 

ախտորոշում:  
 
Գրականություն՝ 
1. Ներքին հիվանդություններ. «Թոքաբանություն» ձեռնարկ ըստ Գ.Ե.Ռոյտբերգի և 
Ա.Վ.Ստրուտինսկու, ԵՊԲՀ, 2012:  
2.Բրոնխէկտատիկ հիվանդություն: Թոքի աբսցես: Սարկոիդոզ:  
  Վերոնշյալ երեք թեմաները` ըստ ամբիոնի կողմից տրամադրվող         
դասախոսությունների:  
 
 
 



Ավարտական պետական քննական հարցաշար  
«Ներքին հիվանդություններ» առարկայից 6-րդ կուրսի ուսանողների համար  

2019/2020 ուս.տարի  
Նեֆրոլոգիա 

1. Պրոտեինուրիա: Հեմատուրիա: Լեյկոցիտուրիա:  
2. Սուր երիկամային անբավարարություն: Պրեռենալ, ռենալ և պոստռենալ սուր 

երիկամային անբավարարության էթիոլոգիա և պաթոգենեզ:  
3. Սուր երիկամային անբավարարության կլինիկա: Ախտորոշում: Լաբորատոր և 

գործիքային քննության տվյալներ:  
4. Սուր երիկամային անբավարարության բարդություններ: Սուր երիկամային 

անբավարարության բուժում:  
5. Քրոնիկական երիկամային անբավարարություն: Դասակարգում: 

Էթիոպաթոգենեզ: Կլինիկական արտահայտումներ:  
6. Քրոնիկական երիկամային անբավարարություն: Ախտորոշում: Բուժում: 

Բարդություններ:   
7. Նեֆրոտիկ համախտանիշ: Սահմանում: Կլինիկա: Ախտորոշում: Բուժում:  
8. Գլոմերուլոնեֆրիտ: Դասակարգում: Հետստրեպտոկոկային գլոմերուլոնեֆրիտ: 

Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  
9. Քրոնիկական գլոմերուլոնեֆրիտ: Դասակարգում: Կլինիկա: Ախտորոշում: 

Բուժում:  
10. Երիկամների տուբուլոինտերստիցիալ հիվանդություններ: Երիկամների տոքսիկ 

ախտահարումներ, անալգետիկ նեֆրոպաթիա, կապարային նեֆրոպաթիա: 
Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում:  

11. Երիկամների իմուն տուբուլոինտերստիցիալ հիվանդություններ: Էթիոլոգիա: 
Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  

12. Երիկամային զարկերակի ստենոզ: Երիկամային զարկերակների թրոմբոզ և 
էմբոլիա: Էթիոլոգիա: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  

13. Ամիլոիդոզ: Դասակարգում: Կլինիկա: Բուժում:  
14. Երիկամների ամիլոիդոզ: Կլինիկական պատկեր: Ախտորոշում: Բուժում:  
15. Պիելոնեֆրիտ: Էթիոլոգիա: Պաթոգենեզ: Կլինիկական պատկեր:  
16. Պիելոնեֆրիտի ախտորոշում, բուժում:  
17. Կարդիոռենալ համախտանիշ: Դասակարգում: Կլինիկական 

առանձնահատկություններ:  
18. Կարդիոռենալ համախտանիշ: Ախտորոշում: Բուժում:  

 
 
 



Գրականություն՝ 
1.Նեֆրոլոգիայի ուսումնական ձեռնարկ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի  
ուսանողների համար, ԵՊԲՀ, 2013:  
2.Կարդիոռենալ համախտանիշ: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան-2015: Ա.Մ.Մինասյան 
 
 
Սրտաբանության ամբիոնի վարիչ՝                                                                 պրոֆ.Հ.Ս.Սիսակյան 

Ներքին հիվանդությունների  
(ռևմատոլոգիայի) ամբիոնի վարիչ՝                                                                 դոց. Ք.Վ.Գինոսյան                            

Ներքին հիվանդությունների  
(գաստրոէնտերոլոգիայի  և հեպատոլոգիայի) ամբիոնի վարիչ՝                դոց. Գ.Ս.Հակոբյան                           

Ներքին հիվանդությունների  
(պուլմոնոլոգիայի և նեֆրոլոգիայի) ամբիոնի վարիչ՝                                  պրոֆ. Ա.Մ.Մինասյան                      
 


